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Włochy- kraj pizzy, 
makaronu… i pięknych 
krajobrazów

Gminny Dzień
Strażaka

Rzym, Neapol, Pompeje, Barile – 
to trasa, jaką w maju przemierzy-
li uczestnicy projektu Comenius 
„Tale with Tail” z PSP w Rakach.

Ratowanie zdrowia, życia, mie-
nia ludzkiego, ofiarność nie-
sienia pomocy potrzebującym, 
często z narażeniem własne-
go bezpieczeństwa to działa-
nia, które na stałe wpisane są w 
służbę strażacką.

WYSTAWA I AUKCJA 
OBRAZÓW W GOK 

Warsztaty trwają od grudnia 
2013 r. Grupę około 30 utalen-
towanych mieszkańców na-
szej gminy, prowadzi Stefania 
Skibińska - Bystrek. Są to ama-
torzy, lecz z ogromną pasją - 
mówi prowadząca zajęcia. Jest 
w nich poczucie piękna, deter-
minacja i silne zaangażowa-
nie w to co robią. Coraz czę-
ściej poszukują samodzielnie 
tematów na swoje obrazy.
 Na ostatniej aukcji wy-
stawiono 54 obrazy. Wszyst-
kie prace zostały zlicytowa-
ne, a pieniądze przeznaczono 
na kontynuację warsztatów. 
Dzięki hojności nabywców ob-
razów udało się zakupić kolej-
ne profesjonalne podobrazia, 
olej, terpentynę, farby olej-
ne i inne niezbędne media z 
warsztatu malarskiego. Dzięki 
temu mieszkańcy naszej gmi-

ny mają możliwość rozwijania 
swoich talentów.
 11 maja odbyła się kolejna 
wystawa. Zaprezentowano 76 
płócien autorstwa mieszkańców 
naszej gminy i zarazem uczest-
ników warsztatów malarskich. 
20 spośród prezentowanych ob-
razów powędrowało poza licy-
tacją do ich autorów, jako pre-
zent od GOK. Pozostałe zosta-
ły zlicytowane. Podobnie jak z 
poprzedniej aukcji, zysk został 
przeznaczony na zakup mate-
riałów na warsztaty. 
 Zainteresowanych udziałem 
w warsztatach zapraszam na 
zajęcia malarskie do Gminnego 
Ośrodka Kultury, a miłośników 
sztuki na kolejne wystawy. Wy-
stawa wirtualna znajduje się w 
galerii, na stronie internetowej  
www.gokkrasnosielc.pl.

Beata Heromińska                                                                                        

W Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyła się druga wystawa połączona   z aukcją 
obrazów powstałych na warsztatach malarskich. 
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Powstają nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków
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Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Krasnosielcu realizu-
je projekt systemowy „Nowe 
umiejętności – nowa szansa” 
współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.
 I etap spotkań z trenerem 

umiejętności psychospołecz-
nych realizowany był od 8 
maja. Warsztaty obejmowa-
ły 40 godz. zajęć grupowych 
i 39 godz. indywidualnych 
spotkań ze specjalistą. Za-
jęcia z trenerem umiejętno-
ści psychospołecznych miały 
na celu podniesienie samo-

oceny uczestników projek-
tu oraz wzmocnienie ich mo-
tywacji do działania. Ponad-
to spotkania umożliwiały 
osobom biorącym udział w 
projekcie rozwinięcie i udo-
skonalenie indywidualnych 
kompetencji społecznych. 
 Kolejną formą wsparcia 

dla uczestników projektu bę-
dzie kurs prawa jazdy kat. 
B, który rozpocznie się 23 
czerwca br. W ramach szko-
lenia będą odbywały się zaję-
cia teoretyczne i praktyczne. 

Pracownik socjalny 
Magdalena Kołodziejczyk

Na terenie Gminy Krasnosielc 
rozpoczęły się prace przy bu-
dowie przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Wykonawcą ro-
bót jest firma SAPLING Sp. z 
o.o., z siedzibą w Bielsku Podla-
skim. W ramach projektu na te-
renie gminy powstanie 89 przy-
domowych oczyszczalni ście-
ków, których koszt wyniesie ok. 
1 mln. 415 tys zł. Głównym ce-
lem realizowanego projektu jest 
poprawa życia mieszkańców po-
przez uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej. Za ta-
ką koncepcją oczyszczania ście-
ków przemawia ukształtowanie  
terenu i układ przestrzenny ist-
niejącej zabudowy. Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków to nowo-
czesny i tani system odprowa-
dzania ścieków bytowych, a jed-
nocześnie korzystnie wpływają 
na stan środowiska naturalnego.

 Jest to ostatnie zadanie 
realizowane w ramach pro-
jektu pn. „Poprawa gospo-
darki wodno – ściekowej w 
Gminie Krasnosielc” w ra-
mach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej”, na re-
alizację którego pozyska-
no środki w wysokości 75% 
kosztów kwalifikowalnych 
w ramach PROW 2007-2013. 
 Do tej pory wyposażono 
stację uzdatniania wody w 
Drążdżewie Małym w agre-
gat prądotwórczy i wymie-
niono sieć wodociągową w 
Krasnosielcu oraz zakupio-
no nowy ciągnik wraz z wo-
zem asenizacyjnym. War-
tość całego projektu to koszt 
ok. 2 mln. 600 tys. zł. 



W skrócie
Wizyta małych „interesantów” 
w Urzędzie Gminy 

Pies do adopcji 

WIADOMOŚĆ: 692 781 745 
GABINET WETERYNARYJNY  604 64 53 55  
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 Otrzymaliśmy informację o 
pozyskaniu środków  na realizację 
przedsięwzięć ekologicznych:
- Eko – akcja – śmieci segregacja, 
polegającego na organizacji selek-
tywnej zbiórki odpadów (elektro-
śmieci, szklane opakowania, ma-
kulatura, butelki typu PET) przy 
placówkach szkolnych. Szkoły za 
pomoc w zbiórce otrzymają bar-
dzo atrakcyjne nagrody, np.: lap-
top, tablica interaktywna, aparat 
fotograficzny, itp.
Wartość projektu wynosi 
25 380,00 zł, a dofinansowanie z 
WFOŚiGW 21 936, 00 zł.
- Okaż kulturę i szanuj naturę – 
warsztaty ekologiczne, konkurs na 
strój ekologiczny oraz konkurs fo-
tograficzny. Wartość projektu wy-
nosi 14 369,00 zł i jest to kwota w 
100 % dotowana z WFOŚiGW.
- Zapobieganie zagrożeniom po-
wodowanym pyłem azbestowym 
poprzez usuwanie eternitowych 
pokryć dachowych z terenu gm. 
Krasnosielc. W ramach projektu  
odebrane zostaną 34 tony eterni-
tu. Wartość zadania – 15 977,50 
zł, a dotacja z WFOŚiGW – 
13 500,00 zł.
 8 maja otwarto oferty w zapy-
taniu ofertowym na remont cząst-
kowy nawierzchni dróg bitumicz-
nych na terenie gminy Krasno-
sielc. Najtańszą ofertę złożyła fir-
ma PUH NADRO Zbigniew 
Nadrowski z miejscowości Szlasy 
Bure, z ceną 46,74 zł brutto/m2. 
Termin realizacji do 30 czerwca. 
 9 maja  podpisano umowę na 
budowę boiska wielofunkcyjne-

go w Amelinie z firmą MULTI-
SPORT Karina Komornicka z 
Jaworzna. Cena ofertowa brutto 
332 332,01 zł. Termin realizacji 
do 30.09.2014 roku. Gmina zło-
żyła wniosek szczegółowy do Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.
 14 maja ogłoszono zapytanie 
ofertowe na Opracowanie pro-
jektów, wykonanie tablic infor-
macyjnych i witaczy wraz z mon-
tażem. Najtańszą ofertę złożyła 
firma Agencja Reklamowa IM-
STUDIO.pl ul. Aleksandra Fre-
dry 2, 33-300 Nowy Sącz z ceną 
39 789 zł brutto. Termin realiza-
cji do 30.07.2014 roku. Umowę z 
wykonawcą podpisano 27 maja.
 Gmina złożyła wnioski do 
MJWPU w ramach RPO WM 
2007-2013:
- dla działania 6.1 Kultura wnio-
sek o dofinansowanie dotyczy 
wyposażenia GOK i PBS i jej fi-
lii. Planujemy zakup sceny, na-
głośnienia, zabawek i gier, me-
bli, audiobooków, sprzętu elektro-
nicznego, itp. Wartość projektu: 
374 158,29 zł, a ewent. wysokość 
wsparcia: 299 326,63 zł
- dla działania 6.2 Turystyka 
wniosek o dofinansowanie doty-
czy budowy nowoczesnego pla-
cu zabaw w Krasnosielcu, świe-
tlicy wiejskiej wraz z garażem w 
Niesułowie oraz zakupu ilumi-
nacji świetlnych dla Krasnosiel-
ca. Wartość projektu: 989 336,06 
zł, a ewent. wysokość wsparcia: 
702 395,90 zł.

A.P

6 maja do Urzędu Gminy w Kra-
snosielcu liczną grupą przybyły 
przedszkolaki z Drążdżewa. Po-
byt w urzędzie rozpoczął się od 
zwiedzania sali konferencyjnej, 
gdzie uroczyście małych przed-
szkolaków przywitał wójt Paweł 
Ruszczyński oraz sekretarz Gra-
żyna Rogala, którzy zapozna-
li dzieci z pracą urzędu. Podczas 
zwiedzania urzędowych pokoi, 
jedną z atrakcji była możliwość 
posiedzenia za biurkiem władz. 

Kto wie, może za kilkanaście lat 
któryś z przedszkolaków zostanie 
włodarzem tej gminy? 
 Na zakończenie spotka-
nia wszystkie maluchy zosta-
ły obdarowane słodyczami oraz 
drobnymi upominkami, a wójt 
i sekretarz w ramach podzię-
kowania za miłe przyjęcie i po-
święcony czas od swoich gości 
otrzymali piękne kwiaty w ko-
szyczku z papierowej wikliny. 

T. P.

Młody, pogodny piesek szuka domu! Jest zdrowy i zaszczepiony.
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Gminny Dzień Strażaka
Ratowanie zdrowia, życia, 
mienia ludzkiego, ofiarność 
niesienia pomocy potrzebują-
cym, często z narażeniem wła-
snego bezpieczeństwa to dzia-
łania, które na stałe wpisane są 
w służbę strażacką.
4 maja w Krasnosielcu odbyły się 
obchody Św. Floriana – tj. Dnia 
Strażaka z udziałem wszystkich 
gminnych jednostek Ochotni-
czej Straży Pożarnej. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św., którą odprawił miejscowy 
proboszcz Andrzej Golbiński. 
Po zakończonym nabożeństwie 
odbył się przemarsz pocztów 

sztandarowych i przedstawicie-
li wszystkich jednostek strażac-
kich ulicami gminnej miejsco-
wości. W tym chłodnym dniu 
serca strażaków i widzów roz-
grzały mażoretki, które pod kie-
runkiem Agnieszki Gałązki re-
prezentowały układy rewiowo 
– marszowe w takt muzyki or-
kiestry dętej z Pienic. Wszyscy 
strażacy oraz zaproszeni goście, 
wśród których znaleźli się m. in.: 
Zastępca Prezesa WFOŚiGW 
w Warszawie – Ryszard Dzia-
dak, Członek Rady Nadzor-
czej WFOŚiGW w Warszawie 
i Radny Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego – Marian Kru-
piński, Dowódca Jednostki Ra-
towniczo – Gaśniczej w Mako-
wie Maz. – Waldemar Zabielski, 
Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji – Marek Modze-
lewski, Kierownik Posterunku 
Policji w Krasnosielcu – Grze-
gorz Trojanowski, przedstawi-
ciel PZU – Hanna Kutryb dum-
nie zebrali się na placu przed 
strażnicą OSP Krasnosielc. 
Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP i Wójt 
Gminy – Paweł Ruszczyński w 
jednej osobie wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie, w któ-

rym podziękował strażakom za 
społeczną i bezinteresowną służ-
bę i złożył życzenia z okazji ich 
święta. Ponadto  podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji niniejszej uro-
czystości oraz sponsorom: Pio-
trowi Szczęsnemu, Krzysztofowi 
Pióreckiemu, Józefowi Kowal-
czykowi, Jerzemu Pietrzakowi, 
Ewie Grabowskiej i Grażynie 
Rogala. Słowa uznania wójt 
skierował również do tych, któ-
rzy wspierają działania gminy na 
rzecz straży pożarnej. 
Święto strażackie to również okazja 
do wręczenia medali i odznaczeń.

Złoty medal „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” otrzymali:

Dh Cezary Bojarski
- OSP Krasnosielc 
Dh Ireneusz Smoliński
- ,,OSP Wólka Drążdżewska” 
Dh Krzysztof Wilkowski
- OSP Grabowo

Srebrny medal „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” otrzymali:

Dh Mirosław Budny
- OSP Grabowo
Dh Jarosław Gwiazda
- OSP Niesułowo
Dh Michał Jaworski

- OSP Krasnosielc
Dh Mirosław Modzelewski
- OSP Grądy
Dh Krzysztof  Tupacz
- OSP Chłopia Łąka 
Dh Mirosław Zaradkiewicz
- OSP Krasnosielc 

Brązowy medal „Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa” otrzymali:

Dh Andrzej Dąbrowski
- OSP Wólka Drążdżewska 
Dh Michał Klicki
- OSP Krasnosielc
Dh Leon Mizerek
- OSP Niesułowo  
Dh Tadeusz Orzeł

- OSP Wola Włościańska
Dh Urszula Ostrowska
- OSP Raki
Dh Władysław Perzanowski
- OSP Grabowo 
Dh Piotr Święcki
- OSP Grądy
Dh Grzegorz Waszczak
- OSP Chłopia Łąka

Odznakę „Strażak Wzorowy” 
otrzymali:

Dh Andrzej Bakuła
- OSP Raki
Dh Marcin Domański
- OSP Wola Włościańska 
Dh Piotr Drewelus

- OSP Krasnosielc
Dh Andrzej Gwiazda
- OSP Niesułowo
Dh Michał Łada
- OSP Chłopia Łąka
Dh Kazimierz Mackiewicz
- OSP Krasnosielc
Dh Dariusz Pragacz
- OSP Grabowo
Dh Paweł Rogala
- OSP Krasnosielc
Dh Mateusz Zduniak
- OSP Chłopia Łąka
Dh Adam Zuzelski
- OSP Krasnosielc. 
T. P.
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Czytanie łączy pokolenia

223 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Zabawa z teatrzykiem 
„Urwis”

Po raz jedenasty Stowarzysze-
nie Bibliotekarzy polskich zor-
ganizowało Tydzień Bibliotek 
-  program promocji czytelnic-
twa i bibliotek. Ma on na ce-
lu podkreślenie roli czytania 
i  bibliotek w poprawie jako-
ści życia, edukacji i prestiżu 
zawodu bibliotekarza, a także 
zainteresowanie książką  całe-
go społeczeństwa. Bez wątpie-
nia hasło tegorocznego tygo-
dnia bibliotek „Czytanie łączy 
pokolenia” kojarzy się z bi-
blioteką. Jest bowiem ona mię-
dzypokoleniowym miejscem 
spotkań i wymiany informa-
cji, pozwalającym na wzboga-
cenie swojego doświadczenia 
i zdobycia wiedzy. Poza tym 
tegoroczne hasło stanowi na-
wiązanie do Jubileuszu „650 
lat w służbie książki”, który 
przypada na 2014 rok. Wszyst-
ko za sprawą Kazimierza 
Wielkiego, który 12 maja 1364 
roku wydał dokument ustana-
wiający tzw. Studium Genera-
le, czyli podwaliny pod póź-
niej powstałą Akademię Kra-
kowską. Jednymi z pracow-
ników jakich powoływał ten 
dokument, byli stacjonariusze. 
Zajmowali się oni wówczas 
przede wszystkim wytwarza-
niem, rozpowszechnianiem 
oraz udostępnianiem rękopi-

śmiennych ksiąg. W pewnym 
sensie pełnili oni rolę współ-
czesnych bibliotekarzy, księ-
garzy czy wydawców. Obcho-
dy Tygodnia Bibliotek rozpo-
częły się Dniem Bibliotekarza 
i Bibliotek – 8 maja i trwały do 
15 maja. Podczas tegoroczne-
go tygodnia biblioteka sowim 
czytelnikom zaproponowała:
- Z okazji Dnia Bibliotekarza – 
Zrób sobie i nam prezent, wy-
pożycz książkę.
- Książka z autografem – wy-
stawa książek z podpisami, 
dedykacjami pisarzy m. in.: 
książki G. Kasdepke,  A. Oni-
chimowskiej, W. Drabika, A. 
Niemirskiego.
- Zielono mi – wystawa albu-
mów o tematyce przyrodni-
czej ze zbiorów biblioteki.
- czytanie łączy pokolenia – 
zajęcia z grupą 0 i maluchami 
z przedszkola. Przedszkolaki 
zwiedziły bibliotekę i wysłu-
chały  opowiadania o przygo-
dach żółwia Franklina.
- finał VI Gminnego Konkursu 
Czytelniczego „Dlaczego war-
to czytać” i konkursu literacko 
– plastycznego „Reklama bi-
blioteki”.
- Wystawa prac literackich i  pla-
katów promujących bibliotekę

A. Sierak.
W jednym z majowych dni 
uczniów ze szkół podstawowych 
w Amelinie i Rakach odwiedzi-
li aktorzy z teatrzyku „Urwis” z 
Krakowa, którzy przyjechali na 
zaproszenie Publicznej Bibliote-
ki Samorządowej w Krasnosiel-
cu. Zawitali oni z pięknym, inte-
raktywnym przedstawieniem za-
tytułowanym „Morska przygoda”.  
Głównym bohaterem spektaklu 
był chłopiec Piotruś, który ma-
rzył o niezwykłych  przygodach. 
Jego marzenia w końcu spełni-
ły się. Trafił na statek, gdzie zo-
stał majtkiem i razem z piratką 

Falą dopłynął na tajemniczą wy-
spę. Spotkał tam niesforną papu-
gę, a na koniec odnalazł skrzy-
nię ze skarbami. Podczas spekta-
klu dzieci wspólnie z Piotrusiem 
przeżywały jego przygody i po-
znawały nowych przyjaciół. Ży-
wo reagowały na to, co działo się 
na scenie. Brały czynny udział w 
przedstawieniu, uczyły się mary-
narskich okrzyków, tańców i pie-
śni żeglarskich. Uśmiechnięte bu-
zie maluchów świadczyły o tym, iż 
spektakl bardzo im się podobał.

Krystyna Wierzbicka-Rybacka

223 lata temu, 3 maja 1791 ro-
ku Sejm Czteroletni uchwalił 
ustawę rządową, zwaną Konsty-
tucją 3 Maja. Była ona pierw-
szą nowoczesną konstytucją w 
Europie i drugą na świecie, po 
konstytucji Stanów Zjedno-
czonych. Dokument ten stał się 
symbolem tradycji niepodległo-
ściowych Państwa Polskiego.
W naszej gminie pamiętano o 
uczczeniu tej ważnej rocznicy. 

We wszystkich szkołach odby-
ły się uroczyste apele, na któ-
rych zwracano szczególną uwa-
gę na ważne wydarzenia w dzie-
jach historii Polski, podkreśla-
no wagę symboli narodowych, 
wolności i polskiej tożsamości. 
Tradycyjnie władze samorzą-
dowe złożyły hołd poległym na 
ziemi krasnosielckiej w walce o 
wolność Polski.

Redakcja
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Włochy – kraj pizzy, makaronu...
i pięknych krajobrazów

Rozmaitości

Rzym, Neapol, Pompeje, Barile 
– to trasa, jaką w maju przemie-
rzyli uczestnicy projektu Come-
nius „Tale with Tail” z PSP w Ra-
kach. Było to ostatnie podsumo-
wujące spotkanie, dlatego każdy 
kraj reprezentowali nauczyciele 
szczególnie zaangażowani w pro-
jekt. Uczestnikami wyjazdu byli: 
Justyna Zysk – koordynator pro-
jektu, Teresa Kaszuba, Agniesz-
ka Mikulak, Małgorzata Regul-
ska i Krzysztof Czarnecki. Dwa 
pierwsze dni poświęcone by-
ły badaniom terenowych. Na ca-
łym świecie znane jest przysło-
wie: „Wszystkie drogi prowadzą 
do Rzymu”, zgodnie z nim my 
również swoją podróż zaczęliśmy 
od zwiedzania wiecznego mia-
sta. Mieliśmy okazję podziwiać 
najstarsze zabytki Rzymu: Kolo-
seum – najsławniejszą antyczną 
budowlę na świecie, Forum Ro-
manum – główny plac antyczne-
go Rzymu, Panteon, najsławniej-
szą rzymską fontannę – Fontan-
nę do Trevi, Schody Hiszpańskie 
i oczywiście Bazylikę św. Piotra 
– symbol kościoła katolickiego i 
papiestwa. Następnym punktem 
naszej wędrówki był Neapol. Mó-
wi się, że kto pragnie w pełni po-

znać temperament Włochów po-
winien zawitać do Neapolu. Jest 
to urokliwe miasto położone nad 
Morzem Tyrreńskim, gdzie czas 
płynie o wiele wolniej niż w tęt-
niącym życiem Rzymie. O Ne-
apolu śmiało można powiedzieć, 
że to miasto twierdz i kościołów. 
Nas urzekł ogromny Castel Nu-
ovo, twierdza zwana zamkiem 
andegaweńskim, która powsta-
ła w latach 1279 – 1282 na po-
lecenie Karola I Andegaweńskie-
go. Drugim ciekawym miejscem, 
jakie mieliśmy okazję zobaczyć 
był Castel Dell Ovo, czyli Za-
mek na Jajku, z którym związana 
jest neapolitańska legenda. Mó-
wi ona, że twierdza została zbu-
dowana na jajku, a Neapol zginie, 
gdy pęknie skorupka. Na razie na 
szczęście nic na to nie wskazuje i 
skorupka, i miasto mają się świet-
nie. Duże wrażenie wywarł na nas 
Teatr św. Karola, jeden z najstar-
szych w Europie. Tego samego 
dnia zwiedziliśmy Pompeje. To 
niezwykłe dwudziesto tysięczne 
miasto zostało w 79 r. n. e. pokry-
te grubą warstwą wulkanicznego 
popiołu. Na wiele lat miejsce to 
zostało zupełnie zapomniane, do-
piero w 1600 roku zaczęto odko-

pywać wymarłe miasto. Jednak na 
dobre prace wykopaliskowe roz-
poczęły się w 1748 r. Dwa ko-
lejne dni spędziliśmy w Barile – 
mieście, gdzie mieści się partner-
ska szkoła. Najpierw udaliśmy się 
do szkoły, gdzie mieliśmy okazję 
wysłuchać powitalnego koncertu 
w wykonaniu uczniów. Następ-
nie zwiedziliśmy szkołę, przyj-
rzeliśmy się życiu i zachowaniu 
tamtejszych dzieci, porównaliśmy 
warunki szkoły włoskiej i naszej. 
Często cudze chwalimy a swego 
nie znamy. Naprawdę nie mamy 
się czego wstydzić. Wyposażenie 
naszej szkoły, estetyka, przestron-
ne i jasne sale stanowią doskonałe 
warunki do edukacji dzieci i mło-
dzieży w XXI wieku.
 Kolejnym punktem progra-
mu była wizyta u burmistrza. Po 
krótkiej ceremonii powitalnej od-
była się uroczysta wymiana flag. 
Po południu miało miejsce ro-
bocze spotkanie koordynatorów 
projektu, podczas którego przy-
gotowany został raport końco-
wy. Ostatniego dnia obejrzeliśmy 
musical pt. „Cinderella” w wyko-
naniu uczniów ze szkoły w Ba-
rile. Wieczór teatralny uświetni-
ły inne spektakle przygotowane 

przez wszystkie partnerskie szko-
ły. Każda grupa zaprezentowała 
wybraną przez siebie bajkę. By-
ło to niezwykle ciekawe doświad-
czenie. Jak się okazuje nauczycie-
le też mogą być świetnymi akto-
rami. Ważnym punktem ostatnie-
go spotkania partnerskich szkół 
była ewaluacja projektu. Wszy-
scy stwierdzili, że było to niezwy-
kłe doświadczenie, dające wie-
le korzyści zarówno uczniom jak 
i nauczycielom. Realizacja pro-
jektu Comenius dała możliwość 
poznania różnorodności kultu-
rowej i historycznej partnerskich 
szkół, porównania systemów edu-
kacyjnych, wymiany doświad-
czeń, konfrontacji programów 
nauczania, doskonalenie języ-
ka angielskiego, a przede wszyst-
kim otwartości na inne wartości i 
na drugiego człowieka. 
 Tytuł projektu brzmi „Ta-
le with Tail”, czyli „Bajka z ogo-
nem”, można więc powiedzieć, że 
mimo ,iż mieszkamy w różnych, 
odległych krajach, znamy te sa-
me bajki, to samo nas wzrusza, 
śmieszy i bawi. Bajka więc to ta-
ka mocna nić, która łączy dzieci z 
różnych krajów Europy.

Nauczyciele z PSP w Rakach
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Wywiad z Tomaszem Olszewikiem Prezesem 
Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego

T. P.: Skąd zrodziła się myśl o za-
łożeniu Gminnego Uczniowskie-
go Klubu Sportowego?
T. O.: Gminny Uczniowski Klub 
Sportowy Krasnosielc został za-
łożony przez ludzi zafascynowa-
nych sportem. W grudniu 2009 
roku odbyło się pierwsze spotka-
nie założycielskie.
Klub powstał dla potrzeb wszyst-
kich zainteresowanych sportem, a 
zwłaszcza piłką nożną i piłką siat-
kową. Brak klubu sportowego na 
terenie naszej gminy skutkowało 
tym, że młodzież grała w klubach 
w Sypniewie i w Makowie Mazo-
wieckim. Natomiast, gdy powstał 
GUKS wielu zawodników sko-
rzystało z możliwości i postano-
wiło grać w naszym klubie, aby 
aktywnie uczestniczyć w jego ży-
ciu i reprezentować go na tle in-
nych drużyn, a tym samym pro-
mować naszą gminę. W klubie 
zawiązały się dwie drużyny piłki 
nożnej tj. grupa seniorów i mło-
dzików. 
T. P.: Jest Pan Prezesem Gminne-
go Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego od chwili jego założenia. Jak 
ocenia Pan początki swojej pracy i 
działalności klubu? 
T. O.: Jako Prezes klubu podzie-
liłem zadania z trenerem Toma-
szem Urbańskim, który od po-

czątku powstania klubu zaczął 
formować drużynę grając jeszcze 
jako zawodnik Makowianki, ale 
już kilka miesięcy później został 
zawodnikiem GUKS Krasnosielc. 
Natomiast Zarząd klubu wraz 
z Prezesem na czele musiał za-
pewnić pewne warunki do roz-
woju kadry piłkarskiej. W pierw-
szych miesiącach działania klubu 
nie było jeszcze nawet boiska, a 
w pierwszym sezonie drużyna se-
niorów rozgrywała mecze na bo-
isku w Sypniewie. Natomiast dru-
żyna młodzików grała na boisku 
o nawierzchni sztucznej przy Ze-
spole Szkół im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Krasnosielcu. 
Trzeba było zabezpieczyć także 
budżet na niezbędne opłaty. Dla-
tego poczyniliśmy wszelkie stara-
nia, aby pozyskać środki z budżetu 
gminy i od sponsorów. Na począt-
ku gmina przekazała nam kwotę 
18 tys. zł, a sponsorzy wsparli nas 
sumą 7 tys. zł. 
Rozgrywki w lidze okręgowej 
rozpoczęliśmy rundą jesienną w 
sezonie 2010/2011. Była to klasa 
B seniorów, grupa II, w skład któ-
rej wchodziło 8 drużyn. W tym 
całym sezonie piłkarskim zagrali-
śmy 14 meczy zajmując 5 miejsce, 
a w następnym sezonie zajęliśmy 
już 4 miejsce, a awans do klasy A 
osiągnęliśmy z trzeciego miejsca. 
T.P.: Czy awans drużyny Senio-
rów do A klasy w minionej run-
dzie był dla Pana zaskoczeniem? 
Czy spodziewał się Pan takiego 
rezultatu? 
T. O.: O tym, że awansuje-
my wiadomo było już po zakoń-
czeniu rundy jesiennej w sezo-
nie 2012/2013, gdyż wygraliśmy 
wszystkie mecze, zdobywając tym 
samym maksymalna liczbę punk-
tów, tj. 21. Jednakże na począt-
ku rundy wiosennej ogarnął nas 
niepokój. Chociaż pierwszą run-
dę zaczęliśmy zwycięstwem z Za-
torami, ale później przyszła prze-
grana z Mystkówcem i Krzynia-
kiem. Jednak mecze na wyjeździe 

przywróciły nasz optymizm w 
awans. Ostatni mecz zagraliśmy 
u siebie z Goworowem wygrywa-
jąc 3:0 i to już dało nam pewny 
awans do klasy A. 
Myślę, że ten awans był efektem 4 
letniej dobrej pracy trenera Tom-
ka Urbańskiego, a przede wszyst-
kim zawodników, którzy systema-
tycznie trenowali, a także Zarzą-
du klubu, który starał się stworzyć 
zarówno odpowiednie warunki 
jak i atmosferę do osiągnięcia tak 
dobrego wyniku. 
T. P.: A jak na tle seniorskiej ka-
dry prezentuje się drużyna mło-
dzików? 
T. O.: Na uwagę zasługują rów-
nież osiągnięcia grupy młodzików 
tj. rocznika 2000, których trenuje 
Grzegorz Gałązka, i którzy rów-
nież mają swoje osiągnięcia spor-
towe. 
Grupa młodzików jest już dwa 
sezony w grupie 10 drużyn i 
utrzymuje się na trzecim miejscu. 
Jednak dopiero pierwsze miejsce 
w grupie daje awans do Mazo-
wieckiej Ligii Młodzików. Mam 
głęboką nadzieję, że po upływie 
dwóch sezonów ten awans stanie 
się realny. 
T. P.: Czy według Pana, któryś z 
zawodników zasłużył na specjal-
ne wyróżnienie pomimo, że piłka 
nożna jest grą zespołową? 
T. O.: To dzięki dobrym zawod-
nikom klub odnosi tak wyso-
kie sukcesy w obydwóch druży-
nach piłkarskich. Oczywiście pił-
ka nożna to gra zespołowa jednak 
na szczególną uwagę zasługują 
tutaj najlepsi strzelcy. W drużynie 
seniorów najwięcej bramek strze-
lił Krzysztof Pajewski i trener To-
masz Urbański, a wśród młodzi-
ków Dominik Daliga i Krzysztof 
Maluchnik. 
T.P.: Wspomniał Pan, że GUKS 
zrzesza również miłośników piłki 
siatkowej. Czy w klubie zawiązała 
się drużyna siatkarska? 
T. O.: Drużyna siatkarska gra już 
od kilku lat. Jednak gdy powstał 

klub GUKS, to siatkarze zakupi-
li dla siebie, we własnym zakre-
sie, stroje w barwach klubu i za-
częli go reprezentować w różnych 
turniejach siatkarskich. Obec-
nie drużyna uczestnicy w roz-
grywkach organizowanych przez 
Zarębską Amatorską Ligę Piłki 
Siatkowej. W minionym sezonie 
zajęliśmy drugie miejsce i będzie-
my grać dalej w tej lidze. 

T. P.: Jak ocenia Pan przygoto-
wania do nowego dla drużyny 
GUKS Krasnosielc, pierwszego 
sezonu na poziomie A klasy? 
T. O.: Patrzę realnie w przyszłość. 
Niedawno drużyna Seniorów do-
stała się do A klasy, więc póki co, 
to trzeba pograć w tej klasie oraz 
poznać inne drużyny ich umiejęt-
ności i możliwości, wysnuć odpo-
wiednie wnioski, a dopiero wte-
dy podjąć decyzję o przygoto-
waniach do dalszego awansu. 
Chciałbym tutaj uspokoić swoje 
emocje i wszystkich tych, którzy 
interesują się naszymi osiągnię-
ciami. Przy tej okazji składam ser-
deczne podziękowania kibicom, 
którzy przychodzą na mecze na-
szych drużyn i mam nadzieję, iż 
będzie Was jeszcze więcej w na-
stępnym sezonie piłkarskim. 
Wspomnę jeszcze, że na prze-
łomie sierpnia i września odbę-
dzie się zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze, na którym zosta-
nie podsumowana dotychczasowa 
praca Zarządu, jak również suk-
cesy naszych drużyn oraz zostanie 
wybrany być może nowy Zarząd i 
Prezes klubu. 
Na zakończenie raz jeszcze gra-
tuluje zawodnikom, trenerom i 
dziękuje wszystkim bez wyjątku, 
którzy zarówno rzeczowo jak i fi-
nansowo wspierali i myślę, że bę-
dą nadal wspierać naszą sportową 
działalność. 
T. P.: Bardzo serdecznie dziękuję 
Panu za poświęcony czas i życzę 
kolejnych awansów sportowych. 
T. O.:  Dziękuję bardzo.


